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PÅ TIDE AT ARBEJDE
FOR ET FEMTE EU-FORBEHOLD
Med EU-Kommissionens udspil om en europæisk mindsteløn er der brug for et femte forbehold,
som holder EU fra døren på arbejdsmarkedet, siger formanden for 3F Horsens og omegn, Hans A. Sørensen
boss Claus Jensen reageret
skarpt på udspillet.
Måske derfor gik EU-Kommissæren så langt som at kalde det ”Fake News”, hvis man
sagde, at forslaget kan påvirke
den danske og nordiske arbejdsmarkedsmodel. Men forsikringerne beroliger heller
ikke formanden for 3F Horsens og Omegn, Hans A. Sørensen.
– Men jeg er ikke beroliget,
og bliver foruroliget når nogen hejser Fake-News-kortet.
For uanset forsikringer så risikerer vi, at sagen ender ved
EU-domstolen og trækker os
ind i reguleringen, siger han.
– Erfaringerne siger os, at
en Kommissær ikke kan udstede garantier for noget som
helst, det så vi med Laval-
dommen, hvor en fuldt lovlig
konflikt blev underkendt af
EU-domstolen. Vi risikerer en
situation, hvor EU-domstolen
bliver en slags højesteret som
i USA, der afgør, hvad der
skal gælde på arbejdsmarkedet i Danmark, siger Hans A.
Sørensen.
– Derfor er jeg for en gang
skyld enig med Metalformanden, Claus Jensen, som har
talt om behovet for en folke
afstemning, hvis det her bliver
til virkelighed. Vi burde skyn-
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Trods de højlydte forsikringer,
som EU-Kommissær Nicolas
Schmit kom med på pressemødet onsdag, hvor han præsenterede forslaget til et
EU-direktiv om mindsteløn,
så har fagbevægelsen i Danmark ikke ladet sig berolige.
F.eks. har både FH-formand
Lizette Riisgaard og metal-

– Vi risikerer en situation,
hvor EU-domstolen bliver en
slags højesteret som i USA,
der afgør, hvad der skal gælde på arbejdsmarkedet i Danmark, siger Hans A. Sørensen, formand for 3F, Horsens
og Omegn.
de os at arbejde for at få et
femte forbehold udover de fire, vi har i EU-samarbejdet. Vi
har brug for et femte forbehold, som lukker døren helt
for EU på arbejdsmarkedet og
det sociale område, siger han.

Skræmmende udvikling
mod europæisk model

EU-Kommissionen har gentaget igen og igen, at de egentlig
foretrækker kollektive for-

handlinger, sådan som det
praktiseres i Norden.
Og på pressemødet, hvor
direktivet blev præsenteret,

fremhævede Nicolas Schmit,
at der er et helt kapitel i direktivet om at ”fremme kollektive forhandlinger”. Direktivet
foreskriver bl.a. en række procedurer, hvis et land har under
70 procents overenskomstdækning. Med andre ord skal
EU-Kommissionen informeres og overvåge, hvordan de
kollektive forhandlinger udvikler sig i medlemslandene.
– Men er det betryggende,
at EU-Kommissionen nu vil
overvåge de kollektive forhandlingssystemer?
– Nej, det er det ikke. Det er
et godt udtryk for, at vi er en

del af en Union, hvor vi ikke
passer særligt godt ind. For
fagbevægelsen er det en
skræmmende udvikling, hvor
indblandingen udefra vokser,
og vi bevæger os hen mod en
Europæisk Model, siger Hans
A. Sørensen.
– Der er ingen tvivl om, at
der er brug for at fremme kollektive forhandlinger i Sydeuropa. Her kan man jo starte
med at fjerne de begrænsninger, som EU var med til at påtvinge f.eks. Grækenland under finanskrisen. Men vi har
vist ikke brug for Bruxelles
hjælp til at styrke de kollektive forhandlinger her, siger
Hans A. Sørensen.
Af Hans Brinkman

MINKINDUSTRIENS ØSTARBEJDERE BLEV
FLØJET IND UDEN CORONA-KONTROL
I mere end syv måneder har
landbruget fløjet østarbejdere ind og ud af Danmark
uden corona-tests.
Mens alle danskere har
måttet afspritte hænder, holde afstand og bære mundbind, har minkfabrikanter,

svineproducenter og gartnerier hentet tusinder af medarbejdere fra smitteplagede
lande i Østeuropa uden den
mindste kontrol.
Kilde: Dagbladet Børsen
den 28. oktober 2020.

Intet ansvar
uden kædeansvar

Skrot budget
loven

Danmark bør have
et femte EU-forbehold
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Frederiksen
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SKROT BUDGETLOVEN INDEN DET ER FOR SENT
Af Ditte Marie Gyldenberg Ovesen,
leder af Folkebevægelsen
mod EU’s
lands
sekretariat

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ”løser

budgetloven et problem med
underskud, som vi ikke har”,

fordi Danmark heller ikke før
budgetloven har haft proble-

Den udskældte budgetlov er
resultatet af EU’s finanspagt,
som Danmark tilsluttede sig i
2012. Finanspagten kræver, at
alle EU’s medlemslande indfører en budgetlov med loft
over de offentlige budgetter
både hos staten, regionerne og
kommunerne.
Dertil kræver pagten også,
at det årlige strukturelle underskud højst må udgøre 1,0
procent af BNP for lande som
Danmark med offentlig gæld
på mindre end 60 procent.

mer med underskud.
Nedskæringer tvinges altså
ned over staten, regioner og
kommuner, selvom der ikke er
økonomisk grundlag for det,
og velfærden bliver den store
taber.
På nuværende tidspunkt er
finanspagten og dermed også
budgetloven et mellemstatsligt samarbejde. Planen hos
EU-Kommissionen er, at pagten på sigt skal indskrives i
traktaten og udmøntes i et direktiv. Sker dette, vil Danmark
ikke længere kunne træde ud
af finanspagten, og selv et flertal i Folketinget vil ikke længere kunne skrotte budgetloven.
En evaluering af budget
loven ventes i foråret 2021.
Dette vil være en oplagt mulighed for at skrotte den, inden
det er for sent.

Kommentarer til Ditte Marie Gyldenberg Ovesens artikel om budgetlov:

BUDGETLOVEN ER NYLIBERALT
VRAGGODS
Jan Hoby,
næstformand
i Landsforeningen for
Social
pædagoger
(LFS)
Forårets genåbning af den
offentlige sektor viste, at Budgetloven og dens søskende,
serviceloftet og anlægsloftet,
hverken er naturlove eller
skrevet i granit.
De er først og fremmest et
politisk valg med et klart ide
ologisk formål, nemlig at
nedbryde velfærdssamfundet,
krone for krone.
Under genåbningen blev
budgetloven midlertidigt suspenderet, serviceloftet blev
sprængt, og anlægsloftet droppet til gavn for børn, unge,
ældre og udsatte borgere.
Ikke siden 80’erne har kvaliteten, arbejdsfællesskabet og
arbejdsmiljøet været så høj.
For en stund blev visionen om
en bedre offentlig sektor en realitet.
For en stund blev den ny
liberale økonomiske politik
afløst af kernevelfærd.
Når Budgetloven skal evalueres i foråret 2021, står den

socialdemokratiske regering
over for et valg, der vil komme
til at definere Socialdemokratiet i fremtiden. Bliver det corydonismen eller velfærden?
Hvis grænsen for solidaritet
går ved opgøret med de drakoniske økonomiske- og arbejdsmarkedsreformer, såsom Budgetloven, serviceloftet og anlægsloftet, så vil Socialdemokratiet herved bekræfte, at alle
socialdemokratiske regeringer
i bredeste forstand vil være
regeringer med borgerlig økonomisk politik, uanset hvad
der står i et regeringsgrundlag
eller forståelsespapir.

SKROT BUDGETLOVEN
Af Thomas
Enghausen,
forbundsnæstformand, FOA

Dansk økonomi er kernesund. Stod det til FOA, sendte vi Budgetloven til småt
brændbart. Budgetloven har
iklædt kommuner og regioner en økonomisk spænde
trøje, og siden 2010 har den
medført et velfærds mindreforbrug på ca. 31 milliarder.
Frygten for budgetlovens
konsekvenser har hængt som

en neoliberal tordensky over
de kommunale og regionale
beslutningstagere og tvunget
politikerne til at stemme ja til
besparelser, som de dybest
set måske har været imod.
Velfærdsmedarbejderne i
alt lige fra daginstitutioner til
ældreplejen har været underlagt budgetlovens adfærds
regulering, uagtet at der år
efter år har været rum til at
ændre kurs og investere i velfærden.
Der er i samme periode fra
2010 forsvundet mere end
35.000 fuldtidsstillinger i
kommunerne, hvoraf hovedparten var velfærdsjob. Gennem årene har vi set, hvordan

politikere har brugt budget
lovens mekanismer til at tale
for mere privatisering. Dermed er budgetloven i høj
grad også et politisk styringsværktøj.
Stod det til FOA, skulle
budgetloven skrottes. Som
situationen er i dag, er der
ikke politisk flertal for det,
hvilket kan undre.
Den næstbedste løsning er
at sikre mere fleksibilitet og
gennemgribende justeringer,
så rammerne bliver tidssvarende. Det handler om at
hæve udgiftslofterne, fjerne
sanktioner og give kommunerne lov til at arbejde med
flerårige budgetter.

EU-SKYGGELOVGIVNING, NÅR DET ER VÆRST
Af Isabel
Berg, næstformand hos
Uddannelsesforbundet

Budgetloven er EU-skygge
lovgivning, når det er værst.
Det er politikere, som kigger
til EU på et område, Finanspagten, for derefter at vælge

at gøre noget skidt endnu
værre, Budgetloven.
Vi ser over hele det offentlige område en underminering med større og mindre
sammenskred i tryghedens
grund
s øjler. Det er vores
børn, det er vores ældre, det
er vores uddannelser der påvirkes af en lov, som ikke
tager hensyn til behov, men
alene en BNP procent. Det
er en lav procent, der nu styrer hvem og hvor meget

hjælp, vores kære kan få.
Hos hospitalerne hører vi
læger sige, at politikerne må
til at vælge, hvem som skal
hjælpes. Lærerne får flere elever og elever med omfangs
rige problemstillinger. SOSU’er oplever flere dage uden
pauser, mad og toiletbesøg,
hvor de dog stadig ikke har
givet hr. Hansen standard minimum. Pædagoger har uforsvarligt lave normeringer.
Fængselsbetjente ser sikker-

heden sat over styr. Professorer fyres, og biblioteker fjernes på universiteterne.
Normeringer og lønningerne følger på ingen måde landets overskudsskabelse fra
2010 og frem, og man kan
kun undre sig.
Det er nu, mens vi stadig
kan få lov at bestemme i Folketingsregi, at vi skal få fjernet de begrænsninger, som
Budgetloven laver på vores
hverdag.

Folkebevægelsen mod EU – Faglig EU-debat – november 2020

3

INTET ANSVAR UDEN KÆDEANSVAR
Af Lars Frederiksen, murersvend og bestyrelsesmedl. i 3F
Det er blevet en oftere benyttet lukrativ fidus indenfor byggebranchen at oprette firmaer,
der fungerer som underleverandør (stråmænd) af tjenesteydelser til meget lave priser,
for derefter at lade firmaet gå
konkurs.
Regningen for løn, pension
og feriepenge til de ansatte
sendes videre til Lønmodtagernes Garantifond, og dermed sparer bygherrer og hovedentreprenør millioner af

Lars Frederiksen

kroner på byggeriet.
Der fabrikeres falske lønsedler på livet løs, og mange
af både de udenlandske og
danske arbejdere aflønnes
med sorte penge langt under
danske overenskomster.
Ifølge DR fik bagmands
politiet 52.486 underretninger
i 3. kvartal i år om hvidvask af
penge, finansiering af terror
og svindel med hjælpepakker.
Skal politiet også tage sig af
at håndhæve en EU-mindsteløn, hvor skiftende EU-parlamentarikere bestemmer løn
niveauet? NEJ!

DANSK FAGBEVÆGELSE
AKTIV I EU-POLITIK
Af Ole Nors
Nielsen,
næstfmd. i
3F Aalborgs
Transportgruppe og
medlem af
3F’s hoved
bestyrelse
Igennem mange år debatterede fagbevægelsen i Danmark
ikke EU’s store indflydelse
på vores arbejdsmarkedspolitik.
I løbet af de seneste år er
EU-politik blevet helt naturlig at debattere i Fagbevægelsens Hovedorganisation
(FH) og ikke mindst i 3F.

Den 1. januar 2019 oprettede 3F et lobbykontor i Bruxelles for at være så tæt på
beslutningerne som muligt
og for at få den maksimale
indflydelse på arbejdsmarkedslovgivningen og andre
lovgivninger.
3F kæmper indædt for at
forhindre en lovbestemt
mindsteløn og for, at den sociale søjle bliver lavet om til
et forpligtende socialkapitel
mod social dumping i almindelighed.
Det bedste eksempel på
lobbyarbejdet, efter nedkæmpelsen af havnedirektiverne i starten af 00’erne, er
det kæmpe flotte stykke ar-

bejde, 3F og ikke mindst 3F
Transportgruppen har gennemført i forhold til Vejpakken. Det har gjort mulighederne for social dumping
væsentligt sværere sammenholdt med, at 3F har lagt pres
på regeringen for at reetablere Godsloven og afsætte penge til kontrol.
Bedre sent end aldrig, men
vi vælger den positive vinkel
og hilser velkommen, at fagbevægelsen er med til at gøre
EU-debatten synlig og dermed medvirke til, at alle
stemmer ud fra et oplyst
grundlag.

Kommentar til Ole Nors:

STARTEN PÅ ENDEN FOR EU
Klaus
Jensen,
3F Randers

Brexit er nært forestående,
og jeg kan ikke undlade den
tanke, at dette kan være starten på enden for EU, hvis den
nuværende politiske linje ikke ændrer sig.

Skønt mange siger, at det
kommer til at påvirke den
helt normale englænder økonomisk, kan jeg ikke helt
slippe den tanke, at hvis nu
den helt almindelige englænder kommer til at opleve en
større lykkefølelse i form af
mere frihed og national fællesskab, hvad så?
Hvilke reaktioner vil dette
mon medføre i de øvrige
EU-lande, hvis den kolde
kapitalistiske politik i EU

blot videreføres, uden nogle

sociale forbedringer over
hovedet?
Utopi, siger de fanatiske
tilhængere. Måske, vil jeg sige og skue ud i den EU-fremtid, som skal skabes af den
nuværende europæiske poli
tiker-elite, samtidig med at
jeg tænker på mit motto: One
World.

I stedet for ubrugelige EU-
regler må vi kræve, at den
danske model styrkes ved at
indføre et kædeansvar, så bygherrer og hovedentreprenører
kan blive stillet til ansvar
overfor eventuelle uregelmæssigheder. Dertil skal det fag
retslige system styrkes, så det
fungerer hurtigere mod snyd
og svindel.
Endvidere skal lovgivningen og konkurskarantæne
reglerne for APS’er strammes,
og bagmandspolitiet samt arbejdstilsynet tilføres flere ressourcer.

EU UNDERMINERER DEN
DANSKE MODEL
Af Jonas
Andersen

Jeg har godt nok været uenig
med Metal-formand Claus
Jensen mange gange i mit liv,
men i denne artikel er vi s’gu
rørende enige. EU gør de store
kanoner klar for at underminere den danske model og skabe
working poor blandt en altovervejende stor andel af de
danske lønmodtagere.
Under falske udsagn om basale lønmodtagerrettigheder
til alle EU-borgere, ødelægger
EU de få aftalemodeller, som
fortsat fungerer nogenlunde
hensigtsmæssigt for lønmodtagersiden i Europa.
De liberale og borgerlige
kræfter i EU kan simpelthen
ikke forene sig med, at lønmodtagerne i blandt andet

Danmark har indflydelse på
deres egne arbejdsliv, herunder
deres rettigheder og pligter.
Endvidere foragter EU vores kollektive forhandlingsret
med demokratisk valgte repræsentanter. De ønsker at
overlade den lokale lønforhandling på arbejdspladsen til
uvidende decentrale politikere, som intet kender til medarbejdernes hverdag, fag, forhold eller vilkår.
Hvis teknokraterne i EU
virkelig ønskede bedre arbejdsforhold for lønmodtagerne i Europa, så burde de udbrede den danske model til de
øvrige medlemslande. I stedet
vælger de at ødelægge 150 års
arbejdskamp med et pennestrøg.

Jyllands-Posten.dk

”Dansk alarm over EU-plan:
Sig ’nej, nej og atter nej’.
Dansk Metal kræver, at regeringen stiller ultimatum i
Bruxelles og i yderste konsekvens sætter EU-medlemskabet på spil”.

MINDSTELØN: DANSK METAL TRUER MED
FOLKEAFSTEMNING
Metal-formanden tøver ikke
med at kalde direktivet for
”traktatbrud”, og mener derfor, at Danmark og Sverige
kan nedlægge veto.
Men hvis den juridiske tjeneste ikke vil anerkende, at
mindstelønsdirektivet er en
traktatændring, må sagen fø-

res ved den europæiske domstol – og i yderste konsekvens
udløse en dansk folkeafstemning om fortsat dansk medlemskab af EU, mener Claus
Jensen.
Klip fra artikel ved Søren
Elkrog Friis i Altinget
29.10.20 ved Eva Hallum
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NEJ TIL EU-MINDSTELØN

Internationalt:

EU-direktiv om mindsteløn er traktatbrud. Danmark skal enten have et forbehold, eller også
må Lissabontraktaten ændres og til folkeafstemning, siger næstformand i 3F Aalborg, Ole Nors Nielsen
– Jeg forstår ikke, at den danske regering ikke går mere offensivt ud og siger, at
EU-Kommissionens forslag
om et mindstelønsdirektiv er
et klokkeklart traktatbrud. Vi
skal ikke have påduttet et direktiv, som i bund grund bryder med grundlaget for den
danske model, som gennem
120 år har været det grundlag,
vi har skabt velfærden på. Så
vi skal slet ikke have, EU skal
ikke blande sig i det, siger Ole
Nors Nielsen.
– Hvis direktivet ender med
at blive vedtaget, så må vi som
minimum kræve en undta
gelse, som helt friholder
Danmark for EU-indblanding
i arbejdsmarkedsforhold. Jeg
mener, at sagen er alvorlig
nok til at kræve en folke
afstemning, siger han.
EU-Kommissionen hænger
sin juridiske hat på, at direkti-

Arbejdsret eller EU-ret

vet skal gennemføres efter paragraf 153 i Traktaten.
– Men i samme paragraf
står der højt og tydeligt i afsnit
fem, at ”Bestemmelserne i
denne artikel gælder ikke for
lønforhold, organisationsret,
strejkeret eller ret til lockout”.
Derfor er det et traktatbrud,
hvis man ikke laver Lissabontraktaten om og ændrer det. Så
hvis man skulle tage juraen
alvorligt, så skulle Kommissionen først have en ny traktat
uden det forbehold, hvis de vil
blande sig i lønforholdene. Og
i sidste ende ville det kræve en

NYT FRA FAGLIGT UDVALG
Ved Kim W. Bilfeldt,
ansvarlig for Fagligt U
 dvalg
i Folkebevægelsen
I det faglige udvalg i Folkebevægelsen mod EU har aktiviteterne været på lavt blus
grundet coronaen.
Udvalget er gået mere aktivt
ind for at supplere redaktionen
af Faglig EU Debat og bidrage
med ideer til indhold.

Vores kontorleder i Folkebevægelsen Ditte Marie Gyldenberg Ovesen har nu overtaget en væsentlig del af arbejdet med at skrive og redigere
stof.
Vi arbejder fortsat med at
styrke vores netværk, og vil gå
sammen med så mange som
muligt for at styrke kravet om
et dansk femte forbehold: Nej
til EU’s mindsteløn.

ny folkeafstemning i Danmark, siger Ole Nors Nielsen.

Tror ikke på garantier

Der er i direktivet en række
formuleringer, som kan ses
som et forsøg på at skærme de
nordiske landes aftalemodeller. Og EU-Kommissionen har
både før og efter præsentationen af direktivet forsikret, at
en EU-mindsteløn ikke vil påvirke den danske model.
– Men jeg giver ikke fem
potter pis for de garantier. Ingen kan garantere, hvad en
EU-domstol kan komme frem
til. Direktivet friholder tilsyneladende lande med en 70
procents overenskomstdækning. I dag har vi en ok-dækning på 73 procent, og selvom
vi i fagbevægelsen gør, hvad
vi kan, er der ingen som ved,
hvad der sker, hvis vi ryger
under EU-Kommissionens
grænse, siger Ole Nors Nielsen.
– En lovbestemt mindsteløn
kan meget hurtigt udvikle sig
til en maksimumsløn. Så regeringen må melde mere offensivt ud, det her er et traktatbrud, og vi har juridisk tungt
skyts mod det, siger han.

Folkebevægelsen mod EU, Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
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EU-Kommissionen peger selv
på, at direktivet også handler
om at fremme kollektive overenskomster. Et helt kapitel i
direktivet handler om, hvordan landene skal opfordres og
tilskyndes til at fremme kollektive overenskomster. Og
EU-Kommissionen lægger op
til at følge udviklingen tæt.
– Det er da udmærket med
opfordringer til at styrke overenskomsterne i medlemslandene. Og indirekte er det måske også en erkendelse af, at
en EU-mindsteløn er på tynd
juridisk is. Men vi ved jo, at

EFS – den europæiske
faglige sammen
slutning – støtter
EU’s direktiv om
mindsteløn
Er du interesseret i at vide
mere om fagforeninger i
EU, så kan du skrive: etuc
i søgefeltet. Siden oversættes automatisk til dansk.
når først EU-Kommissionen
begynder at operere, så vokser
indblandingen. Og vi kan ri
sikerer en udvikling, hvor
EU-domstolen og ikke den
danske arbejdsret kommer til
at afgøre tvivlsspørgsmål, siger Ole Nors Nielsen.
Af Hans Brinkman

Folkebevægelsen mod EU:

DANMARK BØR HAVE
ET FEMTE EU-FORBEHOLD
Af Susanna Dyre-Greensite,
formand, Folkebevægelsen
mod EU
Den danske model er et af
grundpillerne i vores samfund.
Den sikrer fair løn til arbejdstagere, fleksibilitet til arbejdsgivere og sikkerhed for ledige.
Direktivet om mindsteløn kan
betyde en ende på den danske
model, som vi kender den i
dag.
Direktivet vil aldrig kunne
respektere EU-landenes forskellighed. Direktivet er desuden traktatstridigt. Derfor
kræver vi i Folkebevægelsen
mod EU, at Regeringen trækker det gule kort over for
EU-Kommissionen. Såfremt
det ikke stopper direktivet,

kræver vi, at Danmark får et
femte forbehold.
Danske løn- og arbejdsvilkår skal bestemmes af arbejdsmarkedsparter. Det må aldrig
blive et anlæggende for EU.

FAGLIG EU-DEBAT
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